KIRKKONUMMEN PALVELUT IKÄÄNTYNEILLE
KYRKSLÄTTS TJÄNSTER FÖR DE ÄLDRE
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IKÄÄNTYNEEN KIRKKONUMMI
Tervetuloa tutustumaan palveluihin, joita Kirkkonummen
kunta tarjoaa ikääntyneille asukkaille.
Seniorilinja on kirkkonummelaisia ikääntyneitä varten
Seniorilinja palvelee ikääntyneitä ja heidän läheisiään
arkisin klo 8–15 kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa.
Palvelunumeroon vastaa sosiaali- tai terveydenhuollon
ammattilainen, joka ohjaa tarvittaessa sopivalle ammattilaiselle. Seniorilinja on oikea kanava myös kaikkiin muihin
ikääntyneille tarjottaviin palveluihin Kirkkonummella.
Yhteyttä voi ottaa matalalla kynnyksellä
numeroon 040 126 9900.

PALVELUPOLKU
SERVICESTIGEN

Kun haluat lisätietoja Kirkkonummella
ikääntyneille tarjolla olevista palveluista,
ota yhteyttä Seniorilinjaan,
puh. 040 126 9900.
www.kirkkonummi.fi/seniorilinja

Katso esittelyvideomme!
Se vår presentationsvideo!

Seniorilinja
Seniorlinjen

Tukipalvelut
Stödtjänster
Palvelutarpeen
arviointi
Bedömning av
servicebehovet

Geriatri ja muistipoliklinikka
Geriatriker och minnespolikliniken
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DEN ÄLDRES KYRKSLÄTT
Välkommen att bekanta dig med tjänster som Kyrkslätts
kommun erbjuder äldre invånare.
Seniorlinjen är för äldre Kyrkslättsbor.
Seniorlinjen betjänar äldre och deras närstående
vardagar kl. 8–15 i alla frågor de undrar över. En
yrkesperson inom social- och hälsovården besvarar
ditt samtal och hänvisar dig vid behov till en lämplig
yrkeskunnig. Seniorlinjen är rätt kanal också till alla
andra tjänster som erbjuds de äldre i Kyrkslätt. Ta
kontakt med låg tröskel genom att ringa 040 126 9900.

Omaishoidon tuki
Stöd för närståendevård

När du vill ha mer
information om tjänster
för de äldre i Kyrkslätt,
kontakta Seniorlinjen,
tfn 040 126 9900.
www.kyrkslatt.fi/seniorlinjen

Kotiin vietävät palvelut
Tjänster som förs hem

Asumispalvelut
Boendetjänster

Kotisairaanhoito ELSA – kodinhoitaja, kotihoitaja tai kotisairaanhoitaja – mitä milloinkin tarvitset!
KIRKKONUMMI

020 1441 110 • elsa.fi
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MITEN PALVELUJA SAA?
Palveluiden piiriin pääsee palvelutarpeen arvioinnin kautta.
Palvelutarpeen arviointi
Palvelutarpeen arviointiin voi ottaa yhteyttä,
jos oma tai läheisen kotona selviytyminen
askarruttaa. Tapaamisessa selvitetään avun
ja palvelun tarvetta ja arvioidaan, minkälaisia
kunnan, yksityisen tai kolmannen sektorin
palveluja asiakas tarvitsee.
Kotihoidon palvelutarpeen arviointi on jatkuvaa asiakkaan toimintakyvyn seurantaa,
jonka perusteella yksilölliseen palvelusuunnitelmaan tehdään tarvittavia muutoksia.
Ympärivuorokautisen hoivan palvelujen arvioinnista vastaa moniammatillinen SAS-ryhmä (Selvitä – Arvioi – Sijoita), joka kartoittaa
laajasti ikäihmisen elämäntilannetta, terveydentilaa ja toimintakykyä.
Kirkkonummella on ikääntyneitä varten omia
sosiaalityöntekijöitä, jotka osallistuvat kokonaistilanteen arviointiin ja tarjoavat ikääntyneille kattavasti myös muita palveluja.
Palvelutarpeen arvioinnista saa
lisätietoja soittamalla
Seniorilinjan numeroon 040 126 9900.
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HUR FÅR MAN SERVICE?
Man får tillgång till service genom en bedömning av servicebehov.
Bedömning av servicebehovet
Man kan ta kontakt med bedömningen av servicebehovet
ifall man oroar sig för huruvida man själv eller en närstående klarar sig hemma. Vid mötet utreder man behovet
av hjälp och service och hurdan kommunal, privat eller
tredje sektor-service klienten behöver.
Bedömningen av servicebehovet inom hemvården är
kontinuerlig uppföljning av klientens funktionsförmåga på
basis av vilken man gör behövliga ändringar i den individuella serviceplanen.
För bedömningen av service inom dygnetruntomsorgen
svarar en mångprofessionell SAS-grupp (selvitä-arvioi-sijoita, dvs. utred-bedöm-placera), som på ett omfattande
sätt kartlägger den äldres livssituation, hälsotillstånd och
funktionsförmåga.
För de äldre i Kyrkslätt finns det egna socialarbetare som
deltar i bedömningen av helhetssituationen och erbjuder i
stor omfattning även andra tjänster till de äldre.

Mer information om servicebehovet får
man genom att ringa
Seniorlinjens nummer 040 126 9900.
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VAHVA TUKIVERKOSTO
Ikääntynyt saa arkeensa tukea sekä omaisilta että ammattilaisilta.
Geriatri

Omaishoidon tuki

Ikääntyneen terveydenhuollon palveluista huolehtii kunnan terveyskeskus, josta saa myös geriatrian erikoislääkärin palveluja.

Omaishoidon tukea voi saada tilanteessa, jossa ikäihminen tarvitsee kotona järjestettävää hoitoa ja huolenpitoa.
Omaishoidon suunnitelmassa sovitaan kotiin annettavista
palveluista, omaishoitajan vapaapäivistä ja muusta tarvittavasta tuesta. Tärkeitä tukimuotoja ovat päivätoiminta ja
lyhytaikainen hoito ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä.

Muistipoliklinikka
Muistipoliklinikalla tutkitaan omalääkärin lähetteellä yli
70-vuotiaiden kirkkonummelaisten muistioireita ja -sairauksia.
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STARKT STÖDNÄTVERK
Den äldre får stöd i sin vardag både av sina närstående och av yrkespersoner.
Geriatriker
Servicen inom hälsovården för den äldre sköts av kommunens hälsocenral där man också får tjänster av en
specialist i geriatrik.

Minnespolikliniken
På minnespolikliniken undersöks minnessymtom och
-sjukdomar hos Kyrkslättsbor som är över 70 år med
remiss av husläkaren.

Stöd för närståendevård
Stöd för närståendevård kan fås när den äldre behöver vård och omsorg som ordnas hemma. I planen för
närståendevården avtalas om tjänster som ges hemma,
närståendevårdarens lediga dagar och annat behövligt
stöd. Viktiga stödformer är dagsverksamhet och kortvarig
vård i enheterna för dygnetruntvård.

Me huolehdimme
suun terveydestäsi!

09 29 59 160

Vi tar hand om
Din munhälsa!

Varaa aika verkossa!
Boka tid på nätet!

Toritie 3, Kirkkonummi
Torgvägen 3, Kyrkslätt
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TUKIPALVELUT
Kotiin annettavien tukipalvelujen turvin ikääntynyt voi
asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.
Apuvälineillä voidaan helpottaa vamman tai sairauden
aiheuttamaa toimintakyvyn väliaikaista tai pysyvää heikkenemistä.

Lue näistä ja muista tukipalveluista lisää osoitteessa
www.kirkkonummi.fi/apua-ja-tukea-arkeen.

Ateriapalvelu sisältää Kirkkonummen keskuskeittiön
valmistamat ateriat sekä niiden kuljettamisen ikääntyneen
kotiin.
Kauppapalvelun avulla ostokset keräillään ja toimitetaan
asiakkaan kotiin. Asiakkaan valitsema kauppa laskuttaa
toimitetuista tuotteista asiakasta.
Palvelusetelillä voi ostaa siivouspalvelua kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta. Kotihoidon
palvelupäällikkö päättää palvelusetelin myöntämisestä
yksittäiselle asiakkaalle. Päätös perustuu kunnan tekemään palvelutarpeenarviointiin.
Sauna- ja suihkupalvelua tarjotaan ikääntyneille, joilla ei
ole kotona peseytymismahdollisuuksia.
Turvapuhelin toimii kodin sisätiloissa, ja sen hälytyspainike kulkee ranteessa tai nauhassa kaulassa. Hälytyspainiketta painamalla avautuu puheyhteys hälytyspäivystykseen.
Vaatehuollon avulla tarjotaan pyykinpesupalvelua ikääntyneille, joilla ei ole asiallisia pyykinpesumahdollisuuksia.

kirkkonummenseurakunnat.fi
kyrkslattsforsamlingar.fi
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STÖDTJÄNSTER
Med hjälp av stödtjänster i hemmet kan den äldre bo så
länge som möjligt i sitt eget hem.
Med hjälpmedel kan man minska den temporärt eller
permanent försämrade funktionsförmågan p.g.a. skada
eller sjukdom.
Måltidsservicen innefattar måltider som tillverkats av
Kyrkslätts centralkök och transport av dem till den äldres
hem.
Med hjälp av butiksservicen levereras uppköpen hem till
klienten. Den butik som klienten valt fakturerar klienten för
de levererade varorna.
Med servicesedeln kan man köpa städservice av en privat serviceproducent som kommunen godkänt. Servicechefen för hemvården beslutar om beviljande av servicesedel till enskilda klienter. Beslutet grundar sig på kommunens bedömning av servicebehovet.

Kirkkonummen
Palvelukeskussäätiö

Bastu- och duschservice erbjuds de äldre som inte
har möjlighet att tvätta sig hemma.
Trygghetstelefonen fungerar inne i hemmet, och man
kan bära med sig dess larmknapp runt handleden eller
i ett band om halsen. Genom att man trycker på larmknappen öppnas en talförbindelse till larmjouren.
Med hjälp av klädvård erbjuds klädtvättsservice åt de
äldre som saknar ändålsenliga möjligheter till klädtvätt.
Läs mer om dessa och andra stödvårdstjänster på
adressen www.kyrkslatt.fi/hjalp-och-stod-i-vardagen.

Stiftelsen för Kyrkslätts
Servicecentral

Monipuolista ja aktiivista kuntoutusta.
Yksilöfysioterapiaa myös ilman
lähetettä. Pilatesta ryhmille, sekä
laitepilatesta yksilöohjauksessa.
Useita liikuntaryhmiä. Kuntosali ja
kokoustilat kaikkien käyttöön.

Mångsidig och aktiv rehabilitering.
Möjlighet till Fysioterapi utan läkarremiss. Pilates och motionstjänster
för grupper. Konditionssal och
mötesrum för var och en.

Rajakuja 3 B, 02400 Kirkkonummi

Rågränd 3 B, 02400 Kyrkslätt

www.kirkkonummenpalvelukeskus.fi

Kuntosalimme on moderni ja monipuolinen.
Vår konditionssal är modern och mångsidig.
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KOTIIN VIETÄVÄT PALVELUT
Kotihoitoa on kotisairaanhoito ja kotipalvelu.
Kotihoito tukee ja auttaa, kun ikääntynyt
tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen
arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista
toiminnoista, kuten hygienian hoitamisesta.
Kotihoidon työntekijät ovat pääasiassa lähihoitajia ja sairaanhoitajia, jotka
seuraavat asiakkaan vointia ja neuvovat
palveluihin liittyvissä asioissa.
Kotihoidon tueksi voidaan järjestää esimerkiksi aterioiden tuominen kotiin sekä
siivous-, kylvetys- ja kuljetuspalveluja.

Päivätoiminnalla tuetaan kotona
asuvia ikäihmisiä selviytymään
arjessa. Päivätoiminnassa ikäihmiset
saavat seuraa ja vertaistukea,
mielekästä tekemistä ja mahdollisuuden peseytymisapuun.

Hoitohuone

CEPHEUS
cepheus.fi

HIERONTA &
KALEVALAINEN
JÄSENKORJAUS
Puh. 045 227 8422

Hemhjälp/Kotiapu
050 433 6676
www.monicashemkoti.fi
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TJÄNSTER SOM FÖRS HEM
Hemvård består av hemsjukvård och hemservice.
Hemvården stöder och hjälper när den äldre
på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga behöver hemhjälp för att klara av
vardagssysslor och personliga funktioner
som att sköta hygienen.
De anställda inom hemvården är i huvudsak närvårdare och sjukskötare som följer
klientens mående och ger råd i frågor som
gäller servicen.
Som stöd för hemvården kan man ordna
måltidsservice hem samt städning, badning
och transporttjänster.

Med dagverksamheten stöder man de äldre som bor hemma att klara sig i vardagen. I dagverksamheten får de äldre sällskap och kamratstöd samt trevlig sysselsättning. Det är också möjligt
att få hjälp med att tvätta sig.
Kirkkotallintie 4 A, 2 krs.
02400 Kirkkonummi
Myös kotikäynnit.
www.wehka-aho.fi

Lakimiehemme palvelevat mm.
Vi betjänar även
– testamentti ja perintösuunnittelu
på svenska!
– perunkirjoitus ja perinnönjako
– edunvalvontavaltuutus ja ikääntymisen ennakointi
– oikeudenkäynnit rikos- ja riita-asioissa

Puh. 050 462 9022 • lakiasiat@wehka-aho.fi

Pieniä ja suuria tekoja.
Auttamisen iloa.

Kiitos,
että
saamme
auttaa.

Debora tuo asiakkaan kotiin
kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut kotona asumisen ja
arjessa selviytymisen tueksi.

Debora Oy
palvelemme valtakunnallisesti – asiakkaaksi@debora.fi
debora.fi – Soita 010 339 4400
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ASUMISPALVELUT
Asumispalveluja järjestetään lyhytaikaisiin tarpeisiin sekä silloin,
kun omassa kodissa asuminen ei enää ole mahdollista.
”Tavoitteenamme
on tarjota asukkaita
ja heidän omaisiaan
kunnioittavaa, jokaisen
voimavarat huomioonottavaa sekä toimintakykyä tukevaa hoitoa
ja hoivaa. Yhteisasumisessa korostuvat elämänilo, kodinomaisuus
ja yhteisöllisyys.”

Lehmuskartano on hoivakoti, jossa tarjotaan lyhytaikaishoitoa, laitoshoitoa sekä tehostettua asumispalvelua.
Kirkkonummen Palvelutalossa on yksiöitä ja kaksioita
hoiva- ja ateriapalveluja tarvitseville asukkaille sekä kaksi
ryhmäkotia muistisairaille ikääntyneille.
Valkokulta tarjoaa ikäihmisille tehostettua
palveluasumista.

Kunnassa on omien ympärivuorokautisten asumisyksiköiden lisäksi yksityisiä ostopalveluyksiköitä.

KIRKKONUMMEN
ERIKOISHAMMASTEKNIKOT
Leikkimäki 1 A 3, (Volsintieltä sisäänkäynti), 02400 Kirkkonummi
puh. 040 771 1609
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BOENDETJÄNSTER
Boendetjänster ordnas för kortvariga behov och när det inte längre är möjligt att bo i sitt eget hem.
Lindgården är ett vårdhem som erbjuder korttidsvård,
anstaltsvård och boendeservice med heldygnsomsorg.
I Kyrkslätts servicehus finns enrummare och tvårummare för de boende som behöver omsorgs- och måltidstjänster och två grupphem för minnessjuka äldre.
Valkokulta erbjuder effektiverat serviceboende.
I kommunen finns utöver egna boendeenheter med dygnetruntvård också privata köptjänstenheter.

”Målet är att erbjuda de boende och deras
anhöriga vård och omsorg som respekterar
dem som individer, tar hänsyn till var och ens
resurser samt stöder funktionsförmågan.
I det gemensamma boendet betonas livsglädje,
hemlika förhållanden och gemenskap.”

aita
Laadukk isia
ll
ja turva teja!
vuokrako

Palvelutoimisto
avoinna
ma–pe klo 9–14

www.kirkkonummenvuokra-asunnot.fi

Kirkkotallintie 2
02400 KIRKKONUMMI
puh. 09 2312 0600
info@kv-a.fi
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TULE MEILLE TÖIHIN!
Kirkkonummen ikääntyneiden palvelujen parissa työskentelee positiivinen ja lämminhenkinen joukko ammattilaisia.
Työ on vaihtelevaa ja monipuolista. Meillä on myös oma
sijaispooli, jonka työntekijät turvaavat resurssien riittävyyden ja työskentelevät päivittäin juuri siellä, missä heitä
tarvitaan eniten. Meiltä voi kysellä myös keikka- ja vapaaehtoistöitä sekä työharjoittelupaikkoja. Kaikki avoimet
työpaikkamme ilmoitetaan Kuntarekry-palvelussa.

Etsitkö arvokasta ja antoisaa tapaa viettää
vapaa-aikaasi? Tule ikääntyneille ulkoilukaveriksi, lukijaksi, yhteislaulattajaksi…
Vapaaehtoistoiminta ikääntyneiden parissa
tarjoaa mahdollisuuden omien taitojesi hyödyntämiseen.

Sijaispooli
Sijaispoolin korkeaa työmoraalia ylläpitää tiimin keskinäinen ilmapiiri ja luottamuksen kokemus. Hyvä keskinäinen
yhteydenpito, yhdessä keskusteleminen, joustavuus ja

omat vaikutusmahdollisuudet työvuorosuunnitteluun koetaan tärkeinä työhyvinvointiin vaikuttavina voimavaroina.

Tutustu avoimiin
työpaikkoihimme
osoitteessa
www.kuntarekry.fi

Titta på våra lediga
arbetsplatser på
adressen
www.kuntarekry.fi
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KOM OCH JOBBA HOS OSS!
Inom tjänsterna för de äldre i Kyrkslätt arbetar positiva
och varmhjärtade yrkespersoner. Arbetet är varierande
och mångsidigt. Vi har också en egen vikariepool vars
arbetstagare tryggar tillräckligheten av resurserna och
arbetar dagligen just där som de behövs mest. Du kan
också fråga oss om korttids- och frivilligarbete och arbetspraktikplatser. Alla våra lediga arbetsplatser annonseras
på Kommunrekry.

Söker du ett värdefullt och givande sätt att
tillbringa din fritid? Gå ut tillsammans med
de äldre, läs för dem, led allsång för dem...
Frivilligverksamhet med de äldre erbjuder
dig ett tillfälle att dra nytta av dina färdigheter.

Vikariepoolen
Vikariepoolens höga arbetsmoral upprätthålls av teamets
interna atmosfär och upplevelse av tillit. Goda inbördes
kontakter, gemensamma diskussioner, flexibilitet och

egna möjligheter att påverka planeringen av arbetspass
upplevs som viktiga resurser som påverkar arbetshälsan.

Hätätilanteessa aina 112

010 3211 150
24h

KIIREETÖN
SAIRAANKULJETUS

 Myös ennakkotilaukset
 Kelan suorakorvaus – asiakas maksaa omavastuuosuuden laskulla
 Hintaan sisältyvä saattajapalvelu erikseen pyydettäessä
WWW.EMA.FI

Kaikilla meillä on oikeus
laadukkaaseen hoitoon.

Yrityksemme menestys perustuu avoimuuteen,
luottamukseen ja asiakaslähtöiseen työskentelytapaan. Meillä perustajat, sekä hallinnon työntekijät ovat päteviä hoitoalan ammattilaisia, jotka
osaavat neuvoa, tukea sekä ohjata. Tärkeänä
osana pidämme työntekijöiden ammattitaidon
ylläpitämistä, sekä luonnollisesti myös omien
työntekijöidemme hyvinvoinnista huolehtimisen.
Palkkaus meillä on keskivertoa parempi.

Työyhteisömme jakaa samat arvot, kuin yrityksen
alunperin perustaneet henkilöt. Tämä on meille
tärkeä missio myös tulevaisuudessa, jotta voimme
taata erinomaisia hoitokokemuksia.
Kultaiset hoitajat rekrytoivat sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisia pääkaupunkiseudun alueella.
Kultaiset hoitajat välittävät sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisiaan kunnille sekä yksityisen sektorin
asiakkaille.

Puh. 010 200 5650 | www. kultaisethoitajat.fi

• www.jssuomi.fi

Me Kultaisten Hoitajien työntekijät työskentelemme sydämellä,
laadukkaasti ja kultaisten asiakkaidemme tarpeita huomioonottaen.

